
SWITCH HDMI FULL HD
MODEL: HD28B

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Rozdzielacz HDMI! 3 portowy Switch - rozgałęźnik obsługujący rozdzielczość FULL HD 1080p. Pozwoli na 
podłączenie aż 3 urządzeń wykorzystujących port HDMI jednocześnie do jednego odbiornika np. monitora 
czy telewizora! Nie musisz już ciągle odłączać i podłączać urządzeń typu konsole do gier i odtwarzacze aby 
skorzystać z konkretnego urządzenia!

Cechy produktu: 

• Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości. 
• Przełącznik umożliwia automatyczne przełączenie sygnału HDMI w sytuacji gdy włączone jest 

tylko jedno źródło sygnału (funkcja inteligentnego przełączania)! 
• Jeżeli urządzenie wejściowe (INPUT) znajduje się w trybie uśpienia, należy odłączyć jego zasilanie

aby przełącznik mógł korzystać z funkcji inteligentnego przełączania! 
• W przypadku podłączania i odłączania urządzeń przełącznik działa w trybie inteligentnym! 
• Pozwala też na ręczną zmianę źródła sygnału dzięki przełącznikowi na obudowie. 
• Bardzo przydatny, gdy Twój telewizor, monitor ma zbyt mało wejść HDMI. 
• Współpracuje z konsolami PlayStation 3 / 4, XBOX 360 / XONE, odtwarzaczami DVD i innymi 

urządzeniami HDMI! 
• Wbudowana dioda LED przy każdym wejściu sygnalizująca, z którego portu pobierany jest sygnał. 
• Nie wymaga dodatkowego zasilania! 

Funkcja inteligentnego przełączania (instrukcja):

• Po włączeniu lub podłączeniu źródła (z włączonym zasilaniem), przełącznik automatycznie 
wybierze to z włączonym zasilaniem 

• Po wyłączeniu lub odłączeniu źródła, przełącznik automatycznie wybierze kolejne włączone 
źródło! 

Specyfikacja: 

• Materiał: tworzywo sztuczne 
• 3 wejścia HDMI i jedno wyjście (HDMI Type A 19pin) 
• Pozłacane gniazda HDMI 
• Pełna zgodność ze standardem HDCP (V.1.2) 
• Obsługiwana rozdzielczość: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p do 1920x1080p 
• Obsługa 12-bitowego Deep Color (36 bitów dla wszystkich kanałów) 
• Obsługuje HDMI 1.4b 
• Wysoka wydajność: do 2.5 Gb/s 
• Wejście sygnału DDC: 5 V p-p (TTL) 
• Pionowe pasmo odświeżania: 50/60Hz 
• Pasmo wzmacniacza wideo: 2.5Gb/s = 250MHz 
• Temperatura pracy: 0 stopni C do + 70 stopni C 
• Wilgotność podczas pracy: 10% do 85% RH 
• Rozmiar produktu: 8 cm x 6 cm x 1,5 cm 
• Długość kabla: 45 cm 

2. Instalacja i obsługa

• Podłącz urządzenia źródłowe (np. Dekoder, Konsole i Bluray) do wejść "Input" w 
przełączniku 

• Podłącz kabel HDMI za switchem do urządzenia wyjściowego (np. monitor / telewizor)
• Włącz urządzenia źródłowe i wyjściowe.
• Od teraz za pomocą przy użyciu przycisku „SELECT” na górze obudowy można 

wygodnie przełączać źródła sygnału wysyłane do urządzeniu wyjściowego.

3. Uwagi i środki ostrożności

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Nigdy nie otwieraj obudowy urządzenia. Powoduje to utratę gwarancji i możliwe jest też 

zniszczenie urządzenia. 
• Nigdy nie używaj urządzenia gdy zauważysz, że jego kabel jest w jakikolwiek sposób uszkodzony.
• Nie zginać kabla pod dużym kątem, aby uniknąć jego uszkodzenia.
• Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Małe części mogą spowodować zadławienie.
• Wkładając baterie musisz stosować się do oznaczeń +/-.
• Używaj wyłącznie markowych alkalicznych baterii lub akumulatorków tego samego producenta.
• Nie mieszaj ze sobą baterii różnych producentów i typów oraz baterii nowych ze starymi.
• Nigdy nie ładuj zwyczajnych lub alkalicznych baterii! Baterie mogą się wylać lub eksplodować. 
• W przypadku dłuższej przerwy w używaniu urządzenia musisz wyciągnąć baterie! 

* W celu uzyskania maksymalnej żywotności urządzenia, należy stosować się do wszystkich 
ostrzeżeń, zasad ostrożności i zaleceń dotyczących konserwacji przedstawionych w niniejszej 
instrukcji.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

